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APEGO E RELAÇÃO 
TERAPÊUTICA

Carolina Halperin

TEORIA DO APEGO

o Dependendo da maneira como a mãe 
responde aos pedidos e necessidades do 
filho, o mesmo irá desenvolver diferentes 
formas de relacionar-se com ela e, 
posteriormente, com o mundo. 
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TEORIA DO APEGO

o Bowlby propôs:

o A partir das vivências iniciais com a Figura de Apego 
surgem representações cognitivas de si mesmo e do 
outro, que irão influenciar a forma como cada 
pessoa irá se engajar nas relações interpessoais. 

o Estas estruturas cognitivas nortearão e darão forma 
às experiências e emoções ao longo da vida 
(Edwards & Arntz, 2012). 

TEORIA DO APEGO

o A qualidade do apego vivenciada com os pais na 
infância resulta diretamente nos padrões 
interpessoais da vida adulta (Abreu, 2005).

o A forma de vincular-se do adulto se consolida na 
infância, e mesmo que o sistema de vinculação 
continue minimamente ativo, tende a ser acionado 
em situações novas, estressantes ou perigosas 
(Ainsworth et al., 1978).
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APEGO E TERAPIA DO ESQUEMA

o É correto afirmar que o tipo de apego 
desenvolvido é um dos principais fatores de 
influência no desenvolvimento dos EIDS.

TIPO DE APEGO CARACTERÍSTICAS

Apego Seguro Criança utiliza a Figura de Apego como base 
segura para explorar. Demonstra desejo pelo 
cuidador, mas é capaz de se afastar para explorar. 
SENTIMENTO DE SEGURANÇA, AMOR, 
CONFIANÇA.

Apego Inseguro Ansioso/Ambivalente F. A. é vista como instável e imprevisível, e a 
separação como uma ameaça. Exploram pouco o 
ambiente, pois ficam ansiosos antes mesmo de se 
afastar. Dificuldade para se reconfortar.
SENTIMENTO DE MEDO E ANSIEDADE.

Apego Inseguro Evitativo Não choram no afastamento da F. A. e tampouco a 
buscam no seu retorno. SENTIMENTO DE 
DEFENSIVIDADE E DESAMPARO.
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APEGO E RELAÇÃO TERAPÊUTICA

o A aliança terapêutica é consistentemente 
apontada como um dos principais preditores
do êxito em psicoterapia, em psicoterapias 
de diferentes fundamentações teóricas 
(Braga & Vandenberghe, 2006).  

APEGO E RELAÇÃO TERAPÊUTICA

o Para as psicoterapias cognitivo-comportamentais, a 
relação terapêutica ocupa três grandes papéis: 

1) Estimular a confiança do paciente, para que haja 
adesão ao tratamento e às técnicas propostas; 

2) Constituir um contexto onde os problemas e 
dificuldades do paciente se manifestem através da 
interação. 

3) Ser ferramenta de mudança e engajamento.
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APEGO E RELAÇÃO TERAPÊUTICA

o Na vida adulta, os estilos de apego se 
perpetuarão na forma de EIDs e Estilos de 
Enfrentamento.

APEGO E RELAÇÃO TERAPÊUTICA

o Adultos seguramente apegados possivelmente 
esperarão ser ajudados nos momentos difíceis, 
pois acreditam que receberão apoio das pessoas 
próximas quando mais necessitarem 
(necessidades básicas atendidas: vínculo, 
segurança, aceitação, cuidado, autonomia e 
liberdade de expressão).
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APEGO E RELAÇÃO TERAPÊUTICA

o Adultos com apego ambivalente sentem vontade de se 
vincular ao mesmo tempo que têm medo de perder. 
Costumam exibir altos níveis de ansiedade frente às 
dificuldades (prejuízo especialmente nos EIDs do Primeiro 
Domínio: Abandono/Instabilidade, Privação Emocional, 
Desconfiança/Abuso, Isolamento Social/Alienação, 
Defectividade/Vergonha). 

o A relação terapêutica é um elemento central no 
tratamento destes pacientes (Young et al., 2008).

APEGO E RELAÇÃO TERAPÊUTICA

o Adultos com apego evitativo tendem a carregar 
expectativas negativas sobre a disponibilidade dos outros, 
já que no passado tiveram que superar sozinhos suas 
dificuldades. Preferem tentar usar seus próprios recursos 
à buscar apoio social (manutenção e evitação do 
esquema).

o Prejuízos mais marcantes nos EIDs: 
Abandono/Instabilidade, Privação Emocional, 
Desconfiança/Abuso, Inibição Emocional, Padrões 
Inflexíveis, Postura Punitiva. 
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APEGO E RELAÇÃO TERAPÊUTICA

o Assim como o paciente irá explicitar suas estratégias 
pessoais na relação terapêutica, é provável que o 
profissional também manifeste de forma não tão 
neutra um determinado padrão de vinculação com 
seu paciente (Abreu, 2005).

o Há uma relação direta entre as reações pessoais do 
terapeuta ao paciente e a qualidade de suas 
impressões diagnósticas, planos de tratamento e 
comunicação. 
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APEGO E RELAÇÃO TERAPÊUTICA

o Quando o terapeuta tem um padrão de 
apego diferente do paciente, aumentam as 
chances de que o seu foco principal seja nos 
aspectos associados ao seu modelo pessoal 
(Navia & Arias, 2012). 

APEGO E RELAÇÃO TERAPÊUTICA

o Terapeutas com apego seguro tendem a ser 
mais empáticos, o que resulta em uma 
aliança terapêutica mais forte e potencializa 
os resultados da psicoterapia. O apego 
seguro do terapeuta favorece o vínculo com 
os pacientes já na primeira sessão (Navia & 
Arias, 2012). 
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APEGO E RELAÇÃO TERAPÊUTICA

o Terapeutas com apego evitativo podem ter 
problemas para detectar as necessidades 
emocionais básicas não atendidas de seus 
pacientes, o que gera dificuldades e 
impasses na técnica de repaternalização
(Navia & Arias, 2012). 

APEGO E RELAÇÃO TERAPÊUTICA

o Terapeutas com apego ambivalente podem ter 
dificuldades em estabelecer limites na relação 
terapêutica, uma vez que a sua própria 
representação de relacionamento é confusa. 
Podem se doar em excesso e se frustrar com mais 
facilidade quando o paciente não corresponde às 
expectativas (Navia & Arias, 2012).
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APEGO E RELAÇÃO TERAPÊUTICA

o A relação estabelecida entre paciente e 
terapeuta favorece a manifestação de 
padrões de segurança e confiança, de forma 
semelhante à relação que a criança buscou 
desenvolver com seus cuidadores.

O QUE FAZER?

o Não é possível voltar ao passado e refazer 
vínculos já estabelecidos... Mas o terapeuta do 
esquema busca se tornar a Base Segura na qual o 
paciente se apoia para desbravar seu mundo 
interno e externo.
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